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ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา   ช่างยนต ์
รหัสหลักสูตร  ๑๑1๑4  
หลักสูตร เครื่องจักรยานยนต์ หลักสูตร  200  ชั่วโมง  
 Motorcycle Engine Course 

จุดประสงค์หลักสูตร  เพ่ือให้ 
 1. มีความรู้ในงานเครื่องจักรยานยนต์ 

 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องจกัรยานยนต์ 
 3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัตงิานเครื่องจักรยานยนต์ด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
 4. สามารถน าความรูห้รอืทักษะปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือประกอบอาชีพ 

สมรรถนะหลักสูตร 
 สามารถปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรยานยนต์ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ด้วยความ
รับผิดชอบและปลอดภัย และน าความรู้หรือทักษะปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือ
ประกอบอาชีพ 

รายชื่อวิชา/งานท่ีสอน 
รหสัวิชา  ๑1114-01 ช่ือวิชาความรู้เบื้องต้นเครื่องจักรยานยนต์ 21  ช่ัวโมง 
รหสัวิชา  11114-02    ช่ือวิชาเครื่องจักรยานยนต์ 164  ช่ัวโมง 
รหสัวิชา  ๑1114-03 ช่ือวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพช่างเครื่องจักรยานยนต์     15  ช่ัวโมง 
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รหัสวิชา  ๑1114 - 01 
วิชาความรู้เบ้ืองต้นเครื่องจักรยานยนต์                 21 ชั่วโมง  (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัต ิ18 ชั่วโมง)  
                                                    (ทฤษฎี – หน่วยกิต ปฏิบัต ิ0.5 หน่วยกิต รวม 0.5 หน่วยกิต)  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. เข้าใจความรูเ้บื้องต้นเครื่องจักรยานยนต์ 

๒. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในงานเครื่องจักรยานยนต์ 
 ๓. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีในการใช้เครื่องมืองานเครื่องจักรยานยนต์ ด้วยความรับผิดชอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ และความปลอดภัย ในงานเครื่อง

จักรยานยนต์ด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย  

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้น การใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ และความปลอดภัย ในงาน

เครื่องจักรยานยนต์ 

หัวข้อวิชา/งานท่ีสอน 
1. งานการใช้เครื่องมือทั่วไป        6  ช่ัวโมง 
2. งานการใช้เครื่องมือพิเศษ        9  ช่ัวโมง 
3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์       ๖  ช่ัวโมง 
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แผนการสอนรายวิชา 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
1. งานใช้
เครื่องมือทั่วไป 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการใช้
เครื่องมอืทั่วไป 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานใช้
เครื่องมอืทั่วไป 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องานใช้
เครื่องมอืทั่วไป 

การใช้เครื่องมือทั่วไป 
 
 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

2. งานใช้
เครื่องมือพเิศษ  
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการใช้
เครื่องมอืพิเศษ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานใช้
เครื่องมอืพิเศษ  
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องานใช้
เครื่องมอืพิเศษ 

การใช้เครื่องมือพเิศษ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

9 

3. ความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน   
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยใน 
การปฏิบัติงาน   
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานความ
ปลอดภัยใน 
การปฏิบัติงาน   
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยใน 
การปฏิบัติงาน   

ความปลอดภัยใน 
การปฏิบัตงิาน   
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

        รวม 21 
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รหัสวิชา  ๑1114 - 02 
วิชาเครื่องจักรยานยนต์    164 ชั่วโมง (ทฤษฎี 18 ชั่วโมง ปฏิบัติ 146 ชั่วโมง) 
                                                    (ทฤษฎี 1 หน่วยกิต ปฏิบัต ิ4 หน่วยกิต  รวม  5  หน่วยกิต) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
๑. เข้าใจคุณลักษณะของเครือ่งจักรยานยนต์ 
๒. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ 

 ๓. มีกิจนสิัยและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ ด้วยความรับผิดชอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
 สามารถปฏิบัตงิานเกี่ยวกับ หลกัการท างานของเครือ่งจักรยานยนต์  การถอด-ประกอบ ท าความสะอาด  ตรวจสภาพ 
ปรับแต่ง ระบบส่งก าลัง คลัตช์ เกียร์ ระบบน้ ามันเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน รถจักรยานยนต์ 
ด้วยความรับผิดชอบ และปลอดภัย 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการท างานของเครื่องจักรยานยนต์  การถอด-ประกอบ ท าความสะอาด ตรวจสภาพ 

ปรับแต่ง ระบบส่งก าลัง คลัตช์ เกียร์ ระบบน้ ามันเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน รถจักรยานยนต์ 

หัวข้อวิชา/งานท่ีสอน 
1. งานหมุนเครื่องจักรยานยนต์ ๔ จังหวะ     6  ช่ัวโมง 
2. งานหมุนเครื่องจักรยานยนต์ ๒ จังหวะ     6  ช่ัวโมง 
3. งานไทม์มิ่ง      12  ช่ัวโมง 
4. งานตรวจสภาพลิ้น       6  ช่ัวโมง 
5. งานบดลิ้น        6  ช่ัวโมง 
6. งานตั้งลิ้น        6  ช่ัวโมง 

  7. งานตรวจสภาพชุดเสื้อสูบ      6  ช่ัวโมง 
  8. งานจัดปากแหวนลูกสูบ      6  ช่ัวโมง 
  9. งานบรกิารระบบบรรจุไอดี ๒ จังหวะ     6  ช่ัวโมง 
  10. งานบรกิารคลัตช์ช้ันเดียว      6  ช่ัวโมง 
  11. งานบรกิารคลัตช์สองช้ัน    12  ช่ัวโมง 
  12. งานบรกิารคลัตช์สาย       6  ช่ัวโมง 
  13. งานถอด-ประกอบแครง้ค์กลาง ๒ จังหวะ    6  ช่ัวโมง 
  14. งานถอด-ประกอบแครง้ค์กลาง ๔ จังหวะ    6  ช่ัวโมง 
  15. งานตรวจสภาพเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ     6  ช่ัวโมง 
  16. งานตรวจสภาพเครื่องยนต ์๔ จังหวะ     6  ช่ัวโมง 
  17. งานติดเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ         6  ช่ัวโมง 
  18. งานติดเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ      6  ช่ัวโมง 
  19. งานบรกิารระบบเช้ือเพลงิ      6  ช่ัวโมง 
  20. งานคาร์บเูรเตอร์ ๒ - ๔ จังหวะ     6  ช่ัวโมง 
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  21. งานคาร์บเูรเตอรส์ุญญากาศ      6  ช่ัวโมง 
  22. งานบรกิารระบายความรอ้นด้วยน้ า     6  ช่ัวโมง 
  23. งานบรกิารระบายความรอ้นด้วยอากาศ    6  ช่ัวโมง 
  24. งานระบบหล่อลื่น ๔ จังหวะ      6  ช่ัวโมง 
  25. งานระบบหล่อลื่น ๒ จังหวะ      8  ช่ัวโมง 
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แผนการสอนรายวิชา 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
๑. งานหมุน 
เครื่องจกัรยานยนต์  
๔ จังหวะ 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
หมุนเครื่อง 
จักรยานยนต์  
๔ จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานหมุน 
เครื่องจักรยานยนต์  
๔ จังหวะ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
หมุนเครื่อง 
จักรยานยนต์  
๔ จังหวะ 

การปฏิบัตงิานหมุนเครือ่ง
จักรยานยนต์ ๔ จังหวะ 
 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

2. งานหมุน 
เครื่องจกัรยานยนต์  
๒ จังหวะ 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
หมุนเครื่อง 
จักรยานยนต์  
2 จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานหมุน 
เครื่องจักรยานยนต์  
2 จังหวะ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
หมุนเครื่อง 
จักรยานยนต์  
2 จังหวะ 
 
 
 
 

การปฏิบัตงิานหมุนเครือ่ง
จักรยานยนต์ ๒ จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 
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หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
3. งานไทม์มิ่ง 1. แสดงความรู้

เกี่ยวกับหลักการ
ท างานไทม์มิ่ง 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานไทม์มิง่  
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
ไทม์มิ่ง 

การท างานไทมม์ิง่ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

12 

4. งานตรวจ
สภาพลิ้น 
 
 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสภาพลิ้น 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
ตรวจสภาพลิ้น 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
ตรวจสภาพลิ้น 

การตรวจสภาพลิ้น 
 
 
 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6  

5. งานบดลิ้น 1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ 
บดลิ้น 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบดลิ้น 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน 
บดลิ้น 

การบดลิ้น 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

6. งานตั้งลิ้น 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ 
ตั้งลิ้น 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานตั้งลิ้น 
 
 

การตั้งลิ้น 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 
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หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องานตั้ง
ลิ้น 

7. งานตรวจ
สภาพชุดเสื้อสูบ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสภาพ 
ชุดเสื้อสบู 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานตรวจ
สภาพชุดเสื้อสบู 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
ตรวจสภาพ 
ชุดเสื้อสบู 

การตรวจสภาพชุดเสื้อสบู 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

8. งานจัดปาก
แหวนลูกสูบ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการจัด
ปากแหวนลูกสูบ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
จัดปากแหวนลูกสูบ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องานจัด
ปากแหวนลูกสูบ 

การจัดปากแหวนลูกสบู 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

9. งานบรกิาร
ระบบบรรจุไอดี 
๒ จังหวะ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ท างานของระบบ
บรรจุไอดี ๒ จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
บริการระบบบรรจุ
ไอดี ๒ จังหวะ 
 

การบริการระบบบรรจุไอดี 2 
จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 



126 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการระบบบรรจุ
ไอดี ๒ จังหวะ 

10. งานบรกิาร
คลัตช์ช้ันเดียว 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ท างานคลัตช์ 
ช้ันเดียว 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริการ
คลัตช์ช้ันเดียว 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการคลัตช์ 
ช้ันเดียว 

การบริการคลัตช์ช้ันเดียว 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

11. งานบรกิาร
คลัตช์สองช้ัน 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ท างานคลัตช์ 
สองช้ัน 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริการ
คลัตช์สองช้ัน 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการคลัตช์ 
สองช้ัน 

การบริการคลัตช์สองช้ัน 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

12 

12. งานบรกิาร
คลัตช์สาย 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ท างานของ 
คลัตช์สาย 
 
 

การบริการคลัตช์สาย 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
 
 

6 



127 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
บริการคลัตช์สาย 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการคลัตช์สาย 

2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

13. งาน 
ถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง  
๒ จังหวะ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
ถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง  
๒ จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
ถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง  
๒ จังหวะ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
ถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง  
๒ จังหวะ 

การถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง ๒ จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

14. งาน 
ถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง  
๔ จังหวะ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
ถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง  
4 จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
ถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง  
4 จังหวะ 
 
 
 

การถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง ๔ จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 



128 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
ถอด-ประกอบ 
แคร้งค์กลาง  
4 จังหวะ 

15. งาน 
ตรวจสภาพ
เครื่องยนต์  
๒ จังหวะ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสภาพ
เครื่องยนต ์
2 จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานตรวจ
สภาพเครื่องยนต์  
2 จังหวะ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่อ 
งานตรวจสภาพ
เครื่องยนต ์
 2 จังหวะ 

การตรวจสภาพเครื่องยนต ์ 
๒ จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

16. งาน 
ตรวจสภาพ
เครื่องยนต ์๔ 
จังหวะ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสภาพ
เครื่องยนต์  
4 จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานตรวจ
สภาพเครื่องยนต์  
4 จังหวะ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความปลอดภัย
ต่องานตรวจสภาพ
เครื่องยนต์  
4 จังหวะ 

การตรวจสภาพเครื่องยนต ์  
๔ จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 



129 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
17. งานติด
เครื่องยนต์  
๒ จังหวะ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ 
ติดเครื่องยนต์  
๒ จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
ติดเครื่องยนต์  
๒ จังหวะ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน 
ติดเครื่องยนต์  
๒ จังหวะ 

การติดเครือ่งยนต์ 2 จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

18. งานติด
เครื่องยนต์  
๔ จังหวะ 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ 
ติดเครื่องยนต์  
4 จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
ติดเครื่องยนต์  
4 จังหวะ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน 
ติดเครื่องยนต์  
4 จังหวะ 

การติดเครือ่งยนต์ 4 จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

๑๙. งานบรกิาร
ระบบเช้ือเพลงิ  
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ของระบบเช้ือเพลิง 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริการ
ระบบเช้ือเพลิง  
 
 
 
 

การบริการระบบเช้ือเพลิง  
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 



130 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการระบบ
เช้ือเพลงิ 

2๐. งานบรกิาร
คาร์บูเรเตอร์  
๒ - ๔ จังหวะ  
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ของคาร์บูเรเตอร์  
๒ - ๔ จังหวะ  
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริการ
คาร์บูเรเตอร์  
๒ - ๔ จังหวะ  
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการคาร์บูเรเตอร์  
๒ - ๔ จังหวะ  

การบริการคาร์บเูรเตอร์  
๒ - ๔ จังหวะ  
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

๒๑. งานบรกิาร
คาร์บูเรเตอร์
สุญญากาศ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ของคาร์บูเรเตอร์
สุญญากาศ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริการ
คาร์บูเรเตอร์
สุญญากาศ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการคาร์บูเรเตอร์
สุญญากาศ 
 
 
 
 

การบริการคาร์บเูรเตอร์
สุญญากาศ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 



131 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
๒๒. งานบรกิาร
ระบายความรอ้น
ด้วยน้ า 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ระบายความร้อน
ด้วยน้ า 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
บริการระบาย 
ความร้อนด้วยน้ า 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการระบายความ
ร้อนด้วยน้ า 

การบริการระบาย 
ความร้อนด้วยน้ า 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

2๓. งานบรกิาร
ระบายความรอ้น
ด้วยอากาศ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
บริการระบาย 
ความร้อนด้วย
อากาศ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
บริการระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ 

การบริการระบาย 
ความร้อนด้วยอากาศ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 

๒๔. งานระบบ 
หล่อลื่น  
๔ จังหวะ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ของระบบหล่อลื่น  
๔ จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานระบบ
หล่อลื่น ๔ จังหวะ 
 
 

การบริการระบบหลอ่ลื่น  
๔ จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

6 



132 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 

การประเมินผล 
เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
ระบบหลอ่ลื่น  
๔ จังหวะ 

๒๕. งานระบบ 
หล่อลื่น  
๒ จังหวะ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ของระบบหล่อลื่น  
2 จังหวะ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานระบบ
หล่อลื่น 2 จังหวะ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
และมีความ
ปลอดภัยต่องาน
ระบบหลอ่ลื่น  
2 จังหวะ 
 
 

การบริการระบบหลอ่ลื่น  
๒ จังหวะ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

8 

           รวม 164 
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รหัสวิชา  ๑1114 - 03 
วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพช่างเครื่องจักรยานยนต์                                            15 ชั่วโมง  
                                                                                 (ทฤษฎี 9 ชั่วโมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง)                                               
                                              (ทฤษฎี 0.5 หน่วยกิต ปฏิบัต ิ– หน่วยกิต  รวม  0.5  หน่วยกิต)
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. เข้าใจความรู้ในการประกอบอาชีพช่างเครือ่งจักรยานยนต์ 
๒. มีทักษะในการประกอบอาชีพช่างเครือ่งจักรยานยนต์ 
๓. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพช่างเครื่องจักรยานยนต์ ด้วยความรับผิดชอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการประมาณราคาค่าบริการ ประชาสัมพันธ์ ธุรกรรมการเปิดร้าน เอกสารคอมพิวเตอร์ 

เบื้องต้น และคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพช่างเครื่องจักรยานยนต์ด้วยความรับผิดชอบ และปลอดภัย 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประมาณราคาค่าบริการ ประชาสัมพันธ์ ธุรกรรมการเปิดร้าน เอกสาร

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพช่างเครื่องจักรยานยนต์ 

หัวข้อวิชา/งานท่ีสอน 
1. งานประมาณราคาค่าบริการช่างเครื่องจักรยานยนต์ ๕  ช่ัวโมง 
2. งานประชาสัมพันธ์ 3  ช่ัวโมง 
3. งานธุรกรรมการเปิดร้าน 3  ช่ัวโมง 
4. งานเอกสารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3   ช่ัวโมง 
5. จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพช่างเครื่องจักรยานยนต์ ๑  ช่ัวโมง 
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แผนการสอนรายวิชา 

 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ชั่งโมง) 

1. งานประมาณ
ราคาค่าบริการ
ช่างเครื่อง
จักรยานยนต์ 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ประมาณราคา
ค่าบริการช่างเครื่อง
จักรยานยนต ์
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
ประมาณราคา
ค่าบริการช่างเครื่อง
จักรยานยนต ์
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
ต่องานประมาณ
ราคาค่าบริการช่าง
เครื่องจักรยานยนต ์

การประมาณราคาค่าบริการ 
ช่างเครื่องจักรยานยนต์ 
 

1. สอนแบบบรรยาย/
สาธิตโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนและใช้ใบช่วย
สอน 
2. ใบความรู ้
3. ใบงาน 
4. สื่อของจรงิ 

5 

2. งาน
ประชาสมัพันธ์ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ประชาสัมพันธ์ 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
ประชาสัมพันธ์ 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
ต่องาน
ประชาสัมพันธ์ 

การประชาสมัพันธ์ 
 

1. บรรยายพร้อมสาธิต 
2. คู่มือ/เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 
3. สื่อของจรงิ 

3 

3. งานธุรกรรม
การเปิดร้าน 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับธุรกรรม
การเปิดร้าน 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงาน 
ธุรกรรม 
การเปิดร้าน 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
ต่องานธุรกรรมการ
เปิดร้าน 

ธุรกรรมการเปิดร้าน 
 

1. บรรยายพร้อมสาธิต 
2. คู่มือ/เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 
3. สื่อของจรงิ 

3 
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หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กิจกรรม/สื่อ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ชั่งโมง) 

4. งานเอกสาร
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับงานเอกสาร
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานเอกสาร
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
ต่องานเอกสาร
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

เอกสารคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 
 

1. บรรยายพร้อมสาธิต 
2. คู่มือ/เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 
3. สื่อของจรงิ 
 
 
 
 

3 

5. คุณลักษณะที่
ดีในการประกอบ
อาชีพช่างเครื่อง
จักรยานยนต์ 
 

1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ดีใน
การประกอบอาชีพ
ช่างเครื่อง
จักรยานยนต ์
3. แสดงพฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อคุณลักษณะที่ดี
ในการประกอบ
อาชีพช่างเครื่อง
จักรยานยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะที่ดีใน 
การประกอบอาชีพ 
 

1. บรรยายพร้อมสาธิต 
2. คู่มือ/เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 
3. สื่อของจรงิ 

1 

                   รวม ๑5 
 
การวัดและประเมินผล 

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย                
การประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพ 


